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Vypracovala: Mgr. Irina Školníková, PhD. 

Vážení rodičia, milí žiaci! 

V tomto priečinku nájdete všetky potrebné odporúčania, učebné a metodické materiály pre 

domácu prípravu v predmete spev, hlasová výchova.  

Prvý polrok je za nami, chcem Vám pripomenúť naše prvé  

VIRTUÁLNE Vianočné triedne prehrávky zo dňa 17.12.2020: 

 

Odkaz na videozáznam – Virtuálne prehrávky: 

https://www.facebook.com/irina.skolnikova/videos/3976529765693883 

 

     Našich začínajúcich hudobníkov už pravidelne pozývam do ,,môjho“ Kráľovstva 

hudby (cez ZOOM, Teames, Viber, Messenger, WhatsApp, Skype), môžete aj Vy 

stráviť s nami prijemné hudobné chvíľky a postupne sa naučíte aj Vy základom 

spevu.  

!!! BONUSOM nielen pre návštevníkov Kráľovstva je aj banka klavírnych 

sprievodov v MP3 formáte, ktoré som pre nich nahrala (takže to dobre poznajú) 

a veľký výber karaoke – každý príde na svoje!  

Viď Zoznam karaoke v závere tohto materiálu. 

 

https://www.facebook.com/irina.skolnikova/videos/3976529765693883


2 
 

 Nasledujúca prezentácia pomôže našim budúcim hudobníkom v systematickej 

domácej príprave – od základov, cez cvičenia  ..... do nácviku nových skladieb. Je 

naším základným učebným materiálom, ktorý stále aktualizujem a dopĺňam, alebo 

upravujem podľa učiva jednotlivým žiakom.   

 

Odkaz na prezentáciu: 

https://docs.google.com/presentation/d/1qmhhTu4qNOjW7OFWgxHwmr5JV91cSAY2_

WQrp7iyGMA/edit?usp=sharing  

 

      No a tú je niečo pre celú rodinku, pamätáte si, ako sme sa zabávali spolu na 

našom Tvorivom workshope ,,HUDOBNÁ VÝCHOVA V RODINE“? 

 Mate mimoriadne vhodné obdobie na realizáciu podobných rodinných aktivít!  

 

Odkaz na prezentáciu Hudobná výchova v rodine: 

https://docs.google.com/presentation/d/1UHiq31YA7fan0DPWcbv9WdZ8U23lwZZW8EaNd

3yORPc/edit?usp=sharing  

  

 Pokračujeme 

https://docs.google.com/presentation/d/1qmhhTu4qNOjW7OFWgxHwmr5JV91cSAY2_WQrp7iyGMA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1qmhhTu4qNOjW7OFWgxHwmr5JV91cSAY2_WQrp7iyGMA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1UHiq31YA7fan0DPWcbv9WdZ8U23lwZZW8EaNd3yORPc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1UHiq31YA7fan0DPWcbv9WdZ8U23lwZZW8EaNd3yORPc/edit?usp=sharing
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1. VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA K DOMÁCEMU CVIČENIU  

HRA NA NÁSTROJI, SPEV. 

Na úvod: 

Vážení rodičia, milí žiaci! 

Špecifikom umeleckého  vzdelávania je predovšetkým skutočnosť, že okrem teoretických 

poznatkov žiaci získavajú a rozvíjajú praktické zručnosti, umenia a návyky v svojom 

umeleckom odbore  Tieto praktické zručnosti (technika hry na nástroji, vokálna technika) nie 

možne osvojiť si len z teoretického výkladu učiteľa. Prezentácia konkrétnej zručností 

pedagógom v tomto smere je nenahraditeľná. Učiteľ pri vysvetlení učiva tykajúceho sa novej 

zručnosti používa nielen teoretický výklad, ale aj praktickú ukážku, pričom žiak pri osvojení 

týchto zručností zapája viacero zmyslov: sluch, zrak, hmat. 

Z toho vychádza, že osobná komunikácia učiteľ-žiak pri umeleckom vzdelávaní je 

nevyhnutná a nenahraditeľná. Hovoríme tú aj o nejakom potrebnom primeranom fyzickom 

kontakte – zdvihnúť predlaktie, zápästie, skontrolovať postavenie ruky, chrbtice, krúživé 

pohyby a uvoľnenosť zápästia,  dýchanie do bránice a pod. Ani video či audio komunikácia 

celkom nenahradí ,,živú“ komunikáciu, pri ktorej žiak poznáva a rozvíja určite praktické 

zručnosti, napr. sedenie pri nástroji, postavenie ruky, technické cvičenia, nasadenie tónu, 

dýchanie a pod.  

Avšak, špecifikom umeleckého vzdelávania je aj skutočnosť, že tieto získané skôr  praktické 

zručnosti treba neustále precvičovať a rozvíjať.  

V období samoštúdia, samostatnej práce, by som neodporúčala  sa venovať novým skladbám, 

či osvojeniu nejakých nových technik hry či spevu.  Bez ,,živej“ komunikácie s pedagógom 

môže to viesť k nesprávnemu postupu pri nácviku, k získaniu ,,zlozvykov“ (napr. nesprávny 

prstoklad, kontrola nad hracím alebo hlasovým aparátom, nesprávne nasadenie tónu a pod.). 

Tieto ,,zlozvyky“ a chyby veľmi ťažko sa potom opravujú.  

Preto odporúčam upriamiť svoje aktivity na precvičovanie už získaných zručností, 

opakovanie skladieb z predchádzajúcich ročníkov, hre podľa sluchu, hre spamäti, možno 

jednoduchému komponovaniu svojich skladbičiek, počúvaniu hudby a pod.  

Pritom je nevyhnutné dodržiavať postupy, ktoré každý žiak určite si osvojil na hodinách 

s učiteľom.  V tejto rubrike prinášam rožné metodické odporúčania a postupy 

k samoštúdiu žiakov. 
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Vypracovala: Mgr. Irina Školníková, PhD. 

2. AKO MAME SPRÁVNE PRECVIČOVAŤ HLÁS A SPIEVAŤ DOMA? 

Všeobecný postup: 

1. Najskôr je potrebná dychová, rytmická a hlasová rozcvička. Každý žiak to mal by ovládať 

súbor cvičení, ktorý sme sa naučili na hodinách. 

 

Príklad dychového cvičenia (v závere metodického materiálu uvedené ďalšie cvičenia): 

-  hlboký nádych nosom ,,do bruška“ – výdych na spoluhlásku ,,s“; 

- hlboký nádych nosom ,,do bruška“ – výdychom ,,s“ ,,maľujeme“ kvietok, uvoľňujeme 

krčnú chrbticu; 

- hlboký nádych nosom ,,do bruška“ – výdych na ľubovoľný tón  ,,m“ (brumendo). 

 

Základy speváckeho dýchania, cvičenia: 

https://www.youtube.com/watch?v=wjnEuTN5du4&list=PLNQSSA1hZsMwJO5KXUdr_aL

E_x6AY2cXE 

              Príklad hlasovej rozcvičky (v závere metodického materiálu uvedené ďalšie cvičenia): 

Hlasová rozcvička 

Ja to najdôležitejšia časť prípravy ku spevu. 

Postúp (príklad): 

- spievame brumendo (,,M“) dlhé tóny, posúvame ich vyššie a potom naspäť nižšie 

- to iste zopakujeme na slabiku ,,vi“  

- od rôznych tónov spievame krátky motív (brumendo, rôzne slabiky) – vi-va-vi-va-vi 

(c,d,e,d,c)  

- falzetom zopakujeme aj jednoduché ľudové piesne, podľa možnosti taktiež od rôznych 

tónov  

- môžeme sa rozcvičiť aj na nejakých známych piesňach – opatrne, najskôr falzetom. 

 

Hlasová rozcvička pre žiakov ZUŠ: https://www.youtube.com/watch?v=xb2TT3ozu3s  

 

2. Opakovanie repertoáru: 

- práca s textom: prečítame si text v rytme piesne, snažíme správne vyslovovať, 

artikulovať, pozor hlavne na koncovky slov; 

- melódiu piesne zopakujeme falzetom na slabiku ,,vi“ po frázach v pomalom tempe, 

snažíme sa čisto intonovať; 

- skúsme to zaspievať s textom opatrne, najskôr falzetom. 

 

 

 

Upozornenie: dodržiavať hlasovú hygienu. Nespievať keď ste chorí, alebo už pociťujete 

hlasovú únavu. Veľmi si pomôžete, keď zatiaľ budete spievať len falzetom – spevnite ho 

a možno pri našom stretnutí mi zaspievate už aj ,,mixtom“ – tzv. popovým falzetom....  

Odporúčané cvičenia pre spevákov: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wjnEuTN5du4&list=PLNQSSA1hZsMwJO5KXUdr_aLE_x6AY2cXE
https://www.youtube.com/watch?v=wjnEuTN5du4&list=PLNQSSA1hZsMwJO5KXUdr_aLE_x6AY2cXE
https://www.youtube.com/watch?v=xb2TT3ozu3s
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1. Rozcvička do mobilu -ženy. 

https://www.youtube.com/watch?v=cm7YSeYgUCs&list=RDxO_3uMmPaAM&i

ndex=4 

 

2. Hlasové a dychové cvičenia + rozospievanie pre spevákov 

https://www.youtube.com/watch?v=ySZpG-0Rjt8 

 

3. VÝUKA ZPĚVU NÁCHOD, ČESKÁ SKALICE, JAROMĚŘ °°° SÉRIE 

CVIČENÍ PRO KAŽDÝ DEN °°° 

https://www.youtube.com/watch?v=aT6p3QFQTYY 

 

4. Výuka zpěvu 1.díl - Jak dýchat při zpěvu ( dechová opora ) 

https://www.youtube.com/watch?v=aKFRkDfP4pI 

                  Výuka zpěvu 2. díl - držení bránice při zpěvu 

https://www.youtube.com/watch?v=gxXeJPwOXss 

 

5. nahrávka č 2a První metodická řada Od dýchání ke zpěvu jednotlivá cvičení 

https://www.youtube.com/watch?v=E524BI_34BE 

 

6. Základná hlasová rozcvička pre žiakov zuš 

https://www.youtube.com/watch?v=PIbA1hXE33A 

 

                  Hlasová rozcvička pre žiakov ZUŠ 

https://www.youtube.com/watch?v=xb2TT3ozu3s&t=187s 

 

                  Hlasová rozcvička pre starších žiakov ZUŠ 

https://www.youtube.com/watch?v=kDqbH7vbM1s 

 

                  Krátka hlasová rozcvička pre menších/nižšie ročníky 

https://www.youtube.com/watch?v=Tl2semL8zWc 

 

7. Dychové cvičenia pre spevákov 

https://www.youtube.com/watch?v=0sto6niJvV0 

 

8. Spievať môže každý #1: Dýchanie / Everyone Can Sing #1: Breathing 

https://www.youtube.com/watch?v=BslG1DnUaMk 

 

 

URP kviz: https://b.socrative.com/teacher/#import-quiz/54503139  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cm7YSeYgUCs&list=RDxO_3uMmPaAM&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=cm7YSeYgUCs&list=RDxO_3uMmPaAM&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ySZpG-0Rjt8
https://www.youtube.com/watch?v=aT6p3QFQTYY
https://www.youtube.com/watch?v=aKFRkDfP4pI
https://www.youtube.com/watch?v=gxXeJPwOXss
https://www.youtube.com/watch?v=E524BI_34BE
https://www.youtube.com/watch?v=PIbA1hXE33A
https://www.youtube.com/watch?v=xb2TT3ozu3s&t=187s
https://www.youtube.com/watch?v=kDqbH7vbM1s
https://www.youtube.com/watch?v=Tl2semL8zWc
https://www.youtube.com/watch?v=0sto6niJvV0
https://www.youtube.com/watch?v=BslG1DnUaMk
https://b.socrative.com/teacher/#import-quiz/54503139
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Zoznam inštrumentálnych podkladov (karaoke) k nácviku a interpretácií piesní. 

 

Zoznam sa bude pravidelne aktualizovaný. Môžete aj Vy prispieť podkladmi, ktoré mate. 

Ak mate záujem o inú pieseň – píšte, nájdeme, nahráme... 

 

1. Asi, asi – Hana Zagorová 

2. Spoločne – Darinka Rolincová 

3. Cesta - Klus 

4. Boky ako skríň – Eva Farná 

5. L.A.S.K.A – Eva Farná 

6. Mandolína – Adam Ďurica 

7. ZRPŠ – P. Hamel 

8. Nová – Dominika Mirgová 

9. Až raz budem učiteľkou 

10. Čerešne – Z. Smatanová 

11. Daj ruku do mojej ruky – Zuzana Smatanová 

12. Každý deň budú vraj Vianoce (Lojzo) 

13. Teď kráľovnou jsem ja 

14. Think of me (Fantom opéry) 

15. Adele – Skyfall 

16. John Legend – All Of me 

17. Adam Ďurica – Mandolina 

18. Michal David – Disco príbeh 

19. Adele – Hello 

20. AYA – Malý princ 

21. Mária Čirová – Unikát 

22. Zuzana Smatanová – Nekračaj predo mnou 

23. Elan – Neviem byť sám 

24. M. Gombitová – Správne dievča, O, šaty, Slnečný kalendár 

25. Dara Rolins – Arabela 

26. Ščamba – Dedina 

27. S. Martausová – Nenahraditeľná, Len ma ľub 

28. Šťastné a Veselé, Prvá – Dominika Mirgová 

29. Non stop – Michal David 

30. Tri oriešky – Iveta Bartošová 

31. Vráť mi tie hviezdy, Jabĺčko – Kristína 

32. Pri oltári, V sieti ťa mám, Horehronie – Kristína 

33. Spomaľ – K. Knechtová 

 

 

 


